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مفرح الشمري

الفنانني الكويتية اجنازا  حققت نقابة 
غير مس���بوق يتمثل في انضمام العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا الى »النقابة« كعضو. 
وقد عبر بوعدنان عن سعادته لالنضمام 

اليها.
وج���اء انضمام العمالق عبداحلس���ني 

عبدالرضا ل� »النقاب���ة« بعد زيارة نائب 
رئيس النقابة النجم طارق العلي الى مكتبه 

امس االول.
وقد عبر نائب رئي���س نقابة الفنانني 
الكويتية النجم طارق العلي عن سعادته 
النضمام العمالق عبداحلسني عبدالرضا الى 
النقابة، مؤكدا على انه دعم كبير من فنان 

رائد وقدير، متمنيا له الصحة والعافية.

العمالق عبداحلسني عبدالرضا

عبداحلسني عبدالرضا 
ينضم لـ »نقابة الفنانني«

بعد زيارة العلي له في مكتبه أمس األول

كم����ا أكد الرم����ح أنه ال 
يخشى املقارنة بينه وبني 
أي من البرامج الس����ابقة، 
ألنه على عل����م بالتغيير 
والتنوع في الفقرات التي 
يحملها ه����ذا البرنامج في 
مضمونه وطريقة تقدميه، 
وتاب����ع: ال مجال للمقارنة 
أو التنافس مع ما سبق في 
أي شيء، وحرصت على أن 
يبدأ البرنامج مبدة زمنية 
قصيرة حتى ال أبدأ كبيرا 
ومن بعدها أضطر لتقصير 
الوقت فيشعر اجلميع بأننا 
لم نحقق النجاح فاضطررنا 

لتقصير مدة البرنامج.
أما املتألقة غادة الرزوقي 
والتي كانت اطاللتها مميزة 
الي����وم األول كعادتها  في 
دائما ومتثل عنصر اخلبرة 
الكبيرة في هذا البرنامج، 
فعبرت عن سعادتها بهذه 
االنطالقة اجلديدة وتواجدها 
ومشاركتها في تقدمي »ليالي 
الكويت«، وقالت: هي املرة 
األولى التي يتم فيها اعتماد 
برنامج يومي مسائي منوع 
في تلفزيون الكويت، يضم 
مجموع����ة م����ن الفق����رات 
اجلديدة، موجهة لكل الوطن 
العربي وليس الكويت فقط، 
فهذه اخلطوة سبقنا فيها 
عدد كبير من التلفزيونات 
العربي����ة والعاملي����ة، وآن 
األوان له����ا أن تتواجد في 
تلفزيون الكويت، وهذا ما 
س����يخلق لها التميز ألنها 
خرجت من رحم تلفزيون 

حكومي.
الرزوق����ي:  وأضاف����ت 
تواجد مجموعة من املذيعني 
الذين يتعلق بهم  الشباب 
اجلمهور من األساس على 
وسائل التواصل االجتماعي، 
س����يضفي رونق����ا خاصا 
على البرنامج وسيلفت له 
األنظار أكثر، وهم بالفعل 
ش����باب مفعمون باحلياة 
واحليوي����ة التي يحتاجها 
تلفزيون الكويت في الفترة 
احلالي����ة إلعادة إنعاش����ه 
وتس����ليط الضوء عليه، 
النهاية يكمل  ف����ي  ونحن 
بعضنا بعضا، فكل مذيع 
له دوره احملدد املرسوم له 
بعناية فائقة ليقوم به، وكل 
ذلك في النهاية يصب في 
مصلحة البرنامج، والكثرة 

واالطالالت جميلة.
املتألق  املذي����ع  وأك����د 
عبداهلل الطليحي حتمسه 
لتقدمي هذا البرنامج كونه 
يشكل بالنسبة له جتربة 
مختلفة عما سبق ان قدمه 
من برامج، أخذت جميعها 
قال����ب املس����ابقات، لكنه 
املرة يق����دم برنامجا  هذه 
حواري����ا يتمنى أن يحقق 
الذي يرجوه،  النجاح  فيه 
وأردف: مشاركتي في تقدمي 
»ليالي الكويت« نقلة نوعية 
وجتربة جديدة، أتعامل فيها 
وأحتك بكل أطياف وشرائح 
املجتمع ويساعدني فيها هذا 
املذيعني  الكبير م����ن  الكم 
املتواجدين الذين تس����ود 
بينهم روح األخوة واحملبة، 
مستدركا: املنافسة املتواجدة 
البرنامج  تصب لصال����ح 
وليس الشخص، فنجاح أي 
فرد منا جناح لنا جميعا.

أو فريق البرنامج، الذين لم 
يكن اختيارهم سهال على 
اإلطالق، فالكوادر املتواجدة 
في تلفزيون الكويت على 
قدر كبير من الكفاءة، سواء 
فريق اإلخراج وعلى رأسه 
س����عود الرم����ح أو فريق 
اإلعداد وعلى رأسه قاسم 
الذين جتمعهم  عبدالقادر، 
روح األسرة الواحدة وهو 
ما يجب توافره بني فريق 
عم����ل أي برنامج لتحقيق 
النجاح، ومن ثم بدأت مرحلة 
اختي����ار املذيع����ني، حيث 
قابلنا م����ا يقارب األربعني 
وجها الختيار ما توصلنا 
 إليه في النهاية من مذيعني 
ل� »ليال����ي الكويت«، وقد 
حتكم في اختيارهم مضمون 
ومحتوى البرنامج وقدرتهم 
على تقدميه للمشاهد، ألن 
كل برنامج في العادة يرتبط 
باألشخاص الذين يقدمونه، 
لذا فليس هناك أي تغيير في 
األربعة مذيعني األساسيني 
وهم غادة الرزوقي وعبداهلل 
الطليحي ومحمد الوسمي 
ولولوة العسالوي، ولكن 
إن طرأ أي تغيير بحسب 
البرنامج فسيكون  حاجة 
في مقدمي الفقرات والتقارير 
بحس����ب خط����ة التطوير 

للبرنامج.
أم����ا مخ����رج »ليال����ي 
الكويت« سعود الرمح فقال: 
سعيد بالثقة التي أوالها لنا 
املسؤولون في الوزارة بداية 
من الوزير ووكيل الوزارة 
وكل املعنيني، فأخيرا حتقق 
احللم وأصبح لديهم الثقة 
الش����باب وطاقاتهم  ف����ي 
ب����أن لديهم الق����درة على 
تولي مسؤولية مثل هذه 
البرام����ج الكبيرة، فكل ما 
تواف����ر في االس����تديو من 
كوادر وإمكانات على أعلى 
مستوى، كلها متوافرة في 
تلفزيون الكويت، فلم نأت 
إال بالشيء القليل جدا من 
اخلارج، والفقرات وتوزيعها 
ومدتها ستتوقف على قدرة 
الضيف وإمكانياته، فنحن 
حريصون على أال يتسلل 
امللل للجمهور في أي حلقة 
من احللقات، وإن شعرت 
بذلك وأنا في »الكنترول« 
فسأعطي اإلشارة بانتهاء 
الفق����رة للمذيعني وفريق 
اإلع����داد، فنحن نبحث من 
خالل »ليالي الكويت« عن 

التنوع وسرعة األداء.

امليزانية الكافية إلنتاج مثل 
البرنامج ليظهر بهذه  هذا 
الصورة، ووفقا لتعليمات 
ب����أن يكون  وزير اإلعالم 
البرنام����ج يضيف اجلديد 

لتلفزيون الكويت.
كما أكد يوسف مصطفى 
البرنامج س����يمثل كل  أن 
الكويتي،  شرائح املجتمع 
لذا سيكون هناك استقطاب 
جلميع الضي����وف خلدمة 
الكويتي، وأيضا  املجتمع 
ضيوف الكويت من مختلف 
املج����االت، س����واء فن أو 
رياض����ة أو ثقافة وغيرها 
من التصنيفات اإلعالمية، 
مما يجعل »ليالي الكويت« 
قريب����ا من الش����خصيات 
التي يش����اهدها اجلمهور، 
وستشعر هذه الشخصيات 
أيضا بأنها قريبة من املشاهد 

وتالمسه.
من جانبها قالت املشرفة 
على البرنامج كرمية عوض: 
جناح أي جتربة إعالمية ال 
يتوقف على شخص واحد 
ولكن����ه يتطل����ب تضافر 
جهود اجلمي����ع، وهذا ما 
حتقق وملس����ته عند طرح 
فكرتي على املسؤولني في 
وزارة اإلع����الم، ب����دءا من 
وزير اإلعالم ووزير الدولة 
الش����باب الشيخ  لشؤون 
س����لمان احلمود، وصوال 
للوكيل املس����اعد لشؤون 
التلفزيون يوسف مصطفى، 
فلم أطرق بابا في الوزارة إال 
ووجدته مفتوحا حتى قبل 
أن أطرقه، ومبجرد تسليم 
امللف اخل����اص بالبرنامج 
بدأت عجلة العمل على تنفيذ 
البرنامج، حيث مت التركيز 
الش����كل واملضمون،  على 
فقمن����ا باختي����ار الديكور 
بالشكل الذي يعكس صورة 
الكوي����ت ويخاطب كل من 
يتحدث العربية على أرضها 
أو في اخلارج، بحيث يكون 
واجهة للحداثة واملعاصرة، 
وأيضا يدخل في هذا النطاق 
شكل مقدمي البرنامج على 
أن ميثلوا الشرائح املختلفة 
الت����ي تعي����ش على أرض 
الكويت، انتهاء باملضمون 
الذي يحب أن يشاهده أي 
شخص متواجد في الكويت 

أو خارجها.
وأضاف����ت عوض: هذه 
العناصر الثالثة مت جتميعها 
وبدأن����ا ف����ي ورش العمل 
املكثفة سواء مع القيادات 

خلود أبوالمجد

ب����دأت أمس األول أولى 
حلق����ات برنام����ج »ليالي 
الكويت« الذي يعرض على 
الكويت،  شاشة تلفزيون 
وسيشاهده اجلمهور أربعة 
أيام تبدأ من األحد وحتى 
األربعاء من كل أس����بوع، 
وهو برنامج »توك ش����و« 
مس����ائي منوع، به الكثير 
الفقرات األس����بوعية  من 
الت����ي يقدمه����ا  املنوع����ة 
مجموعة من الشباب على 
املتألقة دائما غادة  رأسهم 
الرزوقي ويشاركها عبداهلل 
الطليحي ومحمد الوسمي 
ولولوة العسالوي وبراك 
املقلد وشيمان وعبداللطيف 
الصالح وفينيس����ا، حيث 
الت����ي  الفق����رات  تتن����وع 
يقدمها هؤالء املذيعون في 
مضمونها بني االجتماعي 
والسياسي واملوضة واألزياء 
واملغام����رات والرياض����ة، 
وغيرها م����ن املوضوعات 
اليومية التي تهم املشاهد 
الكويتي والعربي، ويتواجد 
على رأس فري����ق اإلعداد 
املخضرم قاسم عبدالقادر، 
بينما أسندت مهمة اإلخراج 
للمخرج الش����اب س����عود 

الرمح.
وفي حديث مع الصحافة 
الليلة  التي تواج����دت في 
األول����ى للبرنامج ملتابعة 
سير األحداث عبر الوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون 
في وزارة اإلعالم يوس����ف 
مصطفى، عبر عن سعادته 
به����ذه التجرب����ة اجلديدة 
التي وصفها بأنها انطالقة 
الكويت  جديدة لتلفزيون 
من خالل تقنيات جديدة في 
الشكل واحملتوى، وأيضا 
م����ن خالل الديك����ور الذي 
مت تصميمه ليتناسب مع 
الكويتية، وكذلك  االطاللة 
العناصر الوطنية التي مت 
اختيارها لتك����ون مؤهلة 
حلم����ل االنطالقة اجلديدة 
الت����ي مت ترتيب برنامجها 
ب����ني مش����رفة البرنام����ج 
كرمية عوض ومس����ؤولي 
التلفزيون بش����كل دقيق. 
وقال مصطفى: مت وضع كل 
شخص في مكانه الصحيح، 
وهذا ما سيلمسه املشاهد 
حينما يبدأ في التعود على 
جن����وم البرنام����ج، الذين 
س����يقدمونه مبدئيا خالل 
س����اعة تلفزيونية والتي 
تقاس مبع����دل من 50 إلى 
60 دقيقة تنطلق بش����كل 
مرك����ز وم����دروس، ولكن 
إمكانية لزيادتها إن  هناك 
ارتأينا برفقة القائمني على 
البرنامج أنه بحاجة للزيادة 

في املستقبل.
وأض����اف مصطفى: مت 
التحضي����ر للبرنامج منذ 
أكثر من عام، وكان احلرص 
على عدم االس����تعجال في 
عرضه وأن يأخذ كل شيء 
في التجهيز له، حتى يظهر 
الذي  بهذا الشكل املشرف 
ش����اهدناه، كما أن وزارة 
االع����الم وخاص����ة قطاع 
التلفزي����ون لي����س جهازا 
ربحيا، لكننا حرصنا على 
اإلعالمية كرمية عوض ومقدمو »ليالي الكويت« الشباب وفرحة ببداية البرنامجالرغم م����ن ذلك على ضخ 

بدأت أولى حلقاته أمس األول على الهواء مباشرة 
ويقدم موضوعات يومية تهم املشاهد الكويتي والعربي

 »توك شو« شامل ميثل كل شرائح املجتمع

» ليالي الكويت «.. 
يوسف مصطفى: 

حرصنا على 
عدم العجلة 

ليخرج البرنامج 
للمشاهدين على 

أكمل وجه

كرمية عوض: 
كل األبواب كانت 

مفتوحة لهذا 
البرنامج حتى قبل 

طرقها

غادة الرزوقي: 
سعيدة بتجربتي 

اجلديدة وسنضفي 
رونقًا جديداً على 

تلفزيون الكويت

سعود الرمح: 
متفائل بثقة الوزارة 

في الشباب.. 
وامللل ال وجود 
له في »ليالي 

الكويت«

عبداهلل الطليحي: 
نقلة نوعية في 
مشواري.. وروح 

األخوة تسود بني 
اجلميع

جنم الدين تودع أطفالها وتكرّم في القاهرة

زينة تسير على خطى مي.. وحترم عز من »موالنا«

بعدما أمضت أكثر من شهرين 
مع أوالدها في والية أورالندو 
األميركية، عادت سوزان جنم 
الدين إل����ى القاهرة ومنها إلى 
بيروت ثم دبي، على أن تسافر 
الحقا إلى دمش����ق. ونالت في 
مص����ر، تكرميا م����ن جمعية 
»اليون����ز« العاملية عن دورها 
في مسلسل »وش تاني«، حيث 
أبدعت في بناء شخصية »مهار 
فرغلي« قارئة الفنجان، في حفل 
كبير ضم نخبة من الدبلوماسيني 

والنجوم العرب.
وفي اليوم التالي، سجلت 
حلقة من برنامج »الليلة دي« 
 CBC الذي تقدمه أروى عبر قناة
املصرية، وخالل احلوار، حتدثت 
الفنانة الس����ورية عن أعمالها 
اجلديدة وعالقتها الكبيرة مبصر 
وما تتمناه لبلدها سورية في 
القريب العاجل. وفي اإلمارات 
العربية املتح����دة، أنهت جنم 
التزاماتها قبل  الدين بع����ض 
أن حت����زم حقائبه����ا وتغادر 
إلى س����ورية ملالقاة األصدقاء 

سوزان جنم الدينواألقارب.

تردد أخيرا ان الفنانة زينة كانت السبب في 
عزوف شركة اإلنتاج عن ترشيح الفنان أحمد 
عز لبطولة مسلسل »موالنا«، للكاتب إبراهيم 
عيسى وهو العمل الذي من املفترض ان يبدأ 
تصويره قريبا، بع���د أن تعاقد عليه الفنان 
عمرو سعد الذي رحب باألمر كثيرا. وأتى ذلك 
بالتزامن مع انتشار أخبار عديدة عن تدخل زينة 
في موضوع استبعاد عز من »عنتيل الزمالك« 
الذي حتولت بطولته إلى النجم تامر حسني. 

ولكن تقارير صحافية ذكرت ان عز هو الذي 
اعتذر عن »موالنا«، وذلك بعد تأجيل العمل 
ألكثر من مرة. وفي س���ياق منفصل، يبدو 
ان زينة قررت ان تسير على خطى زميلتها 
الفنانة مي عزالدين، لتحقيق النجاح بني 
اجلمهور، حيث تعاق���دت زينة مع املنتج 
محمد شميس واملؤلف محمد صالح العزب 

وهو نف���س فريق العمل الذي تتعاون 
معه مي عزالدين في مسلس���التها 

الس���ابقة، حيث يعكف العزب 
حاليا على كتابة سيناريو 

مسلس���ل جديد خاص 
بزينة.

نسرين وكاريس وباسم.. هؤالء أبطال »خاتون«
الس����وري تامر إسحق  يس����تعد املخرج 
إلعطاء اش����ارة البداية إيذان����ا بانطالق أول 
مشاهد املسلسل الش����امي »خاتون«، تأليف 
طالل مارديني، وإنتاج غولدن الين. ويضم 
العمل املؤلف من س����تني حلقة خيرة جنوم 
الدراما السورية، يتقدمهم كل من: سلوم حداد 
ونسرين طافش وكاريس بشار وباسم ياخور 

وجيني إسبر. وتدور أحداث املسلسل في إطار 
اجتماعي مش����وق، على أن تكون »خاتون« 
مثاال للفتاة الدمشقية قوية الشخصية التي 
تتحدى الظروف الصعبة، وتعيش صراعات 
احلب واحلياة، كما يروي قصة حب ملحمية 
جرت أحداثها في حي العمارة أثناء االحتالل 

الفرنسي ملدينة دمشق.


